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คําแนะนําการลงทุนสําหรับ เดือน พฤษภาคม 2564
กิจกรรมเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้น จากการกระจายวัคซีนวงกวางในหลายประเทศ ผลบวก
จากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจดานการคลังของสหรัฐฯ และมาตรการดานการเงิน ที่ผอน
คลายทั่ว โลกเปน ป จ จั ย หนุ น ใหน้ํ าหนั กการลงทุ นในหุน โดยรวม “สู ง กว า เกณฑ อา งอิ ง
เล็กนอย”
 ใหน้ําหนักตลาดหุนประเทศพัฒนาแลวและตลาดหุนกลุมประเทศตลาดเกิดใหม “สูงกวาเกณฑ

อางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักตลาดหุนไทย “เทากับดัชนีอางอิง” จากมาตรการควบคุมการระบาดโควิด-19 ระลอก

3 ที่เขมงวดขึ้น แตมีคาดหวังเชิงบวกจากมาตรการเยียวยาของรัฐบาล และแผนการฉีดวัคซีน
เสนอัตราผลตอบแทน (yield) ยังมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลดลง) ตามความคาดหวัง
ตอการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก นําโดยสหรัฐฯ ที่เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจประกาศออกมา
ดีตอเนื่อง แมวาธนาคารกลางทั่วโลกจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไวในระดับต่ํา ใหน้ําหนักการ
ลงทุนในตราสารหนี้รวม “ต่ํากวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภาครัฐตางประเทศ และตราสารหนี้เอกชนตางประเทศ ใหนํา้ หนัก “ต่ํากวา
เกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ตราสารหนี้ภาครัฐไทยใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย” จากการเพิ่มขึ้นของอัตรา
ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ ขณะที่ ตราสารหนี้ภ าคเอกชนไทยใหน้ําหนัก“ต่ํา กว าดัชนี
อางอิงเล็กนอย ” โดย Credit Spread ยังทรงตัวในระดับต่ําตอไป

การกระจายวัคซีนในกลุมประเทศพัฒนาแลวในวงกวา ง และมีโอกาสเกิด ภูมิคุมกันหมู
ในชวงครึ่งหลังของป 2564 นําโดย สหรัฐฯ อังกฤษ และเยอรมนี และแผนวัคซีนพาสปอรต
อีกทั้ง Travel Bubble ในบางประเทศ ทําใหมีมุมมองเชิงบวกตอการเปด เมือง ขณะที่การ
ปรับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวยังเปนปจจัยกดดัน ใหน้ําหนักการลงทุน
ในกองทุนอสังหาริมทรัพยรวม “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยตางประเทศ “สูงกวาเกณฑอางอิงเล็กนอย”
 ใหน้ําหนักการลงทุนในอสังหาริมทรัพยไทย “เทากับดัชนีอางอิง” จากมาตรการควบคุม การ
ระบาดโควิด-19 ระลอก 3 ที่เขมงวดขึ้น แตมีคาดหวังเชิงบวกแผนการฉีดวัคซีน

ใหน้ําหนักการลงทุนในสินคาโภคภัณฑ “เทากับเกณฑอางอิง”
 คาเงิน ดอลลาร ส หรั ฐฯ กลับมาอ อนค าเมื่อเปรีย บเที ย บกั บคูค าหลัก ความคาดหวัง อุ ป สงค
น้ํ า มั น ดิบโลกปรั บตัว ขึ้ น จากการเป ด กิจ กรรมทางเศรษฐกิ จ แต ค วามเสี่ ย งเชิง ลบตอ ความ
ตองการใชน้ํามันในประเทศในกลุมตลาดเกิดใหมจากการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงขึ้น ให
น้ําหนักการลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
 ราคาทองคํ าผัน ผวนจากการเคลื่ อ นไหวของอัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รรัฐ บาล แต ค า เงิ น
ดอลลารกลับมาออนคาเมื่อเปรียบเทียบกับคูคาหลัก ใหน้ําหนักการลงทุน “เทากับเกณฑอางอิง”
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น้ํ าหนั กการลงทุ น สู งกวาเกณฑ อางอิ งมาก
น้ํ าหนั กการลงทุ น สู งกวาเกณฑ อางอิ งมากที่ สุด
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แบบจําลองน้ําหนักการลงทุนตามความเสี่ยงที่รับได เดือนพฤษภาคม 2564

ประเภทสิ นทรั พย

ความเสี่ยงต่ํ า
Strategic
Tactical

ความเสี่ ยงปานกลาง
Strategic
Tactical

ความเสี่ ยงสู ง
Strategic
Tactical

ตราสารหนี้

77%

74%

57%

54%

40%

37%

หนี้ไทย

62%

60%

46%

44%

35%

33%

หนี้ตางประเทศ

15%

14%

11%

10%

5%

4%

ตราสารทุ น

17%

19%

34%

36%

31%

52%

หุนไทย

7%

7%

13%

13%

0%

19%

หุนต างประเทศ

10%

12%

21%

23%

31%

33%

การลงทุ นทางเลื อก

6%

7%

9%

10%

10%

11%

REIT ไทย

5%

5%

7%

7%

7%

7%

REIT ต างประเทศ

0%

1%

0%

1%

0%

1%

น้ํามัน

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

ทองคํา
อั ตราผลตอบแทนที่ คาดหวัง
(% ต อป )
ค าความเสี่ ยง
(%)

2.59%

3.54%

4.30%

3.13%

5.88%

8.43%

ผลการดําเนินงานตามระดับความเสี่ยง
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แบบจําลองการลงทุนตามระดับความเสี่ยง เดือนพฤษภาคม 5264

หมายเหตุ : การจัดสรรสัดสวนการลงทุนขางตนเปนเพียงตัวอยางคําแนะนําเบื้องตนในการจัดสรรสัดสวนการลงทุนตามระดับความเสี่ยงของ
ผูลงทุน ทั้งนี้ กอนการตัดสินใจลงทุน ผูลงทุนควรพิจารณปจจัยอื่นประกอบ เชน ฐานะทางการเงิน วัตถุประสงคในการลงทุน ระยะเวลาที่
ตองการใชเงินเปนตน / ผลตอบแทนที่คาดหวังและความผันผวน คํานวณโดยใชขอมูลยอนหลัง 17 ป ระหวาง เดือน มกราคม 2545 ถึง เดือน
กันยายน 2562 / ตราสารหนี้ไทย คํานวณโดยใข Thai BMA Government Bond ZRR 3 ป, Thai BMA Corporate Bond เรตติ้ง A ขึ้นไป อายุ
3 ป และตราสารหนี้ตางประเทศ คํานวณโดยใช JP Morgan Global Agg. Bond Index / หุนไทยคํานวณโดยใชดัชนี SET / หุนตางประเทศ
คํ า นวณโดยใช MSCI World Index สํ า หรั บ ประเทศพั ฒ นาแลว และ MSCI Emergin Index สํ า หรับ ประเทศตลาดเกิ ด ใหม /การลงทุ น
ทางเลือก คํานวณโดยใช SET REIT, Dow Jones Global Select REIT Index, CLI Commodity Index และ Gold Ounce to Bulgarian Lev.
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สรุปภาวะเศรษฐกิจเดือนเมษายน 2564
สถานการณไวรัสโควิด-19 (COVID-19)

ประเทศสหรัฐฯ : เศรษฐกิจดีขึ้นตอเนื่องจากการเรงฉีด วัค ซีน
นโยบายการคลังเพิ่มเติม และนโยบายการเงินผอนคลาย

 สถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 จํานวนผูติดเชื้อไวรัสโค
วิด-19 รายใหมทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
เพิ่ ม ขึ้ น เป น 152 ล า นราย เพิ่ ม ขึ้ น +19.7% และมี อั ต ราการ
เสียชีวิตอยูที่ประมาณ 2.1%

 เศรษฐกิจไตรมาส 1/2564 ขยายตัวแข็งแกรง +6.4% (qoq, saar)
ปรับตัวขึ้นจาก +4.3% (qoq,saar) ซึ่งปจจัย ขับเคลื่อนหลัก คือ
การบริโภคภาคเอกชน ที่ไดประโยชนจากมาตการดานการคลั ง
เพิ่มเติมของรัฐบาล นาย โจ ไบเดน

 ความคื บ หน า การฉี ด วั ค ซี น ของโลก ข อ มู ล จาก Bloomberg
รายงาน ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2564 มีก ารฉีด วัค ซีนแลว 1,152
ลานโดส ซึ่งอัตราการฉีดวัคซีนอยูที่ประมาณ 21.1 ลานโดสตอวัน
จากการประมาณการของ Bloomberg หากสามารถฉีดในอัต รา
เชนนี้ จะใชเวลาประมาณ 16 เดือน จะได 75% ของประชากรที่จะ
ฉีด ครบ 2 โดส เพื่อใหเกิดภูมิคุ ม กันหมู นําโดยประเทศสหรั ฐ ฯ
อั ง กฤษ เยอรมนี ที่ จ ะใช เ วลาอี ก ประมาณ 3-4 เดื อ นจะเกิ ด
ภูมิคุมกันหมู

 ตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น การจางงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ
เดือน มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น 916,000 ตําแหนง อัตราการวางงาน
ลดลงเป น 6.0% เนื่ อ งจากการแจกจ ายวั ค ซี น ในวงกว า ง และ
ทยอยเปดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในแตละมลรัฐ

% of population

Country
Global Total
U.S.
China
EU
U.K.
Germany
Italy
France
Japan
Thailand
India
Brazil
Russia

Doses
Administered
1,152,011,996
243,463,471
116,900,000
147,294,988
49,287,257
28,774,580
20,111,976
22,272,519
3,489,719
1,477,078
156,637,825
47,111,974
19,800,000

Doses
Daily rate of
Bloomberg estimated
fully
per 100 given 1+
doses
when to cover 75% of the
dose vaccinated administered population with a two-dose
people
16 months
–
–
– 21,144,961
37.9
44.0
31.2 2,546,144
3 months
4.2
–
– 4,864,857
9 months
16.6
24.2
8.7 2,993,125
6 months
36.9
51.4
22.4
529,551
3 months
17.3
26.9
7.7
703,408
4 months
16.7
23.3
10.0
407,759
6 months
17.2
24.3
10.0
436,114
6 months
1.4
2.0
0.8
148,255
3.4 years
1.1
1.6
0.5
54,519
5.2 years
5.7
9.4
2.1 2,262,147
2.3 years
11.2
15
7.4
958,911
9 months
6.7
8.2
5.2
428,571
15 months

ที่มา: Bloomberg

IMF ปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจโลกป 2564 และ 2565 จาก
ปจจัยบวกมาตรการกระตุนเศรษฐกิจและการกระจายวัคซีนใน
ประเทศหลัก แตการฟนตัว ยังมีความไมแ นนอน และมีความ
แตกตางกันในแตละภูมิภาค
(% Y-o-Y)
โลก
กลุมประเทศพัฒนาแลว
สหรัฐฯ
ยู โรโซน
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
อั งกฤษ
ญี่ปุน

2563

คาดการณ (เม.ย. 2564)
2564
2565

ครั้ งก อน (ม.ค. 2564)
2564
2565

-3.3
-4.7
-3.5
-6.6
-4.9
-8.2
-9.9
-4.8

6.0
5.1
6.4
4.4
3.6
5.8
5.3
3.3

4.4
3.6
3.5
3.8
3.4
4.2
5.1
2.5

5.5
4.3
5.1
4.2
3.5
5.5
4.5
3.1

4.2
3.1
2.5
3.6
3.1
4.1
5.0
2.4

-2.2
-1.0
-3.4
2.3
-8.0

6.7
8.6
4.9
8.4
12.5

5.0
6.0
6.1
5.6
6.9

6.3
8.3
5.2
8.1
11.5

5.0
5.9
6.0
5.6
6.8

ยุ โรป
รัสเซีย

-2.0
-3.1

4.4
3.8

3.9
3.8

4.0
3.0

3.9
3.9

ลาตินอเมริ กาและแคริ บเบียน
บราซิล
เม็ กซิโก

-7.0
-4.1
-8.2

4.6
3.7
5.0

3.1
2.6
3.0

4.1
3.6
4.3

2.9
2.6
2.5

กลุมประเทศตลาดเกิ ดใหม และกําลังพัฒนา
เอเซี ย
อาเซียน 5 ประเทศ
จีน
อิ นเดีย

 อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นเปน +2.6% (yoy)
จาก +1.7% (yoy) ในเดือนกอน จากความตองการของผูบริโภคที่
ดีขึ้น สว นอัตราเงิน เฟอพื้นฐานไมรวมความผัน ผวนของอาหาร
และพลังงาน เดือน มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้นเปน +1.6% (yoy) จาก
เดือนกอนที่ +1.3% (yoy) ต่ํากวาเป าหมายของ Fed ที่ +2.0%
(yoy)
 การประชุม FOMC ของธนาคารกลางสหรัฐฯ วันที่ 27-28 เมษายน
2564 คงอัตราดอกเบี้ย Fed Funds ไวที่ระดับต่ํา 0.0-0.25% ตอ
ป และคงมาตรการ QE ที่อัตรา 120,000 ดอลลารสหรัฐตอเดือน
โดยระบุวาจะคงมาตรการจนกวาตลาดแรงงานจะอยูในระดับที่
คณะกรรมการประเมินวาเปน ระดับการจางงานเต็มอัตรา (Full
Employment) และอัตราเงิน เฟ อปรั บ ตัว สู ระดั บ +2% และเกิน
ระดับดังกล าวพอสมควร (Exceed moderately) เปนระยะเวลา
หนึ่ง (For some time)
 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน ประกาศแผนมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ
วงเงิน ที่ 2 หรือ Amercian Families Plan จํา นวน 1.8 ลา นล า น
ดอลลารสหรัฐฯ เนนเรื่องสังคม การศึกษา และการดูแลเด็ก ซึ่งจะ
ใชงบประมาณจากการปรับขึ้นภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาในกลุมผู
มีรายไดสูง และภาษีจากการเพิ่มขึ้นในมูลคาของสินทรัพยลงทุน
(Capital Gain Tax) กอนหนานี้ไดมีการประกาศมาตรการกระตุน
เศรษฐกิจวงเงินที่ 1 หรือ ‘American Jobs Plan' วงเงิน 2.25 ลาน
ลานดอลลารสหรัฐฯ เนนการลงทุนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ
อุตสาหกรรมการผลิต และการทํา R&D ซึ่งจะใชงบประมาณจาก
การปรับขึ้นภาษีนิติบุคคล

ที่มา : IMF World Economic Outlook เดือนเมษายน 2564
7 พฤษภาคม 2564
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กลุมยูโร : รายงาน GDP ไตรมาส 1/2564 (เบื้องตน) แสดงถึง
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของโควิด-19
 GDP ไตรมาส 1/2564 (รายงานเบื้อ งต น ) หดตัว -0.6% (qoq)
ต อ เนื่ อ งจากไตรมาส 4/2563 ที่ ห ดตั ว -0.7% (qoq) หาก
เปรียบเทียบกับระยะเวลาเดีย วกันปกอน GDP ไตรมาส 1/2564
หดตัว -1.8% (yoy) จากไตรมาสกอนหนาที่หดตัว -4.9% (yoy) ซึ่ง
สะทอ นถึงภาวะเศรษฐกิจถดถอยจากผลกระทบของการกลาย
พันธุและการระบาดโควิด -19 ทําใหตองใชมาตรการปดเมื องใน
หลายประเทศ โดยเฉพาะประเทศหลักอยางเยอรมนี เปนตน
 กลุมยูโรยังคงเผชิญกับการแพรระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 3
โดยสวนใหญเ ปน การติด เชื้อสายพัน ธุ ใหมจ ากประเทศอัง กฤษ
(B.1.1.7) แตมีระยะการแพรระบาดที่แตกตางกันในแตละประเทศ
อยางไรก็ตาม กลุมยูโรกําลังแกปญหาความลาชาในการฉีดวัค ซีน
ตานโควิด-19 ใหแกประชาชน โดยคาดวา ในไตรมาส 2/2564 จะ
ไดรับวัคซีนเปนจํานวน 360 ลานโดส มากกวาในไตรมาส 1/2564
ประมาณ 3 เทา และประมาณ 55 ล า นโดส จะเป น วั ค ซี น ของ
บริษัท Johnson & Johnson ที่ฉีดเพียงเข็มเดียว ซึ่งจะชวยทําให
สามารถบรรลุเ ป า หมายที่ จะฉี ด วั ค ซี น ให ไ ด 70% ของจํ า นวน
ประชากรผูใหญไดภายในเดือน กันยายน นี้
 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงนโยบายการเงินในการประชุม
วันที่ 22 เมษายน ที่ผานมา โดยคงอัตราดอกเบี้ ยไวในระดั บ ต่ํ า
ไดแก Deposit Facility Rate ที่ -0.50%, Main Refinancing Rate
ที่ 0.0% และ Marginal Lending Rate ที่ +0.25% โดยระบุ ว า
อัตราดอกเบี้ยจะคงอยูที่ระดับนี้หรือต่ํากวา “จนกวาเงินเฟอจะเรง
ตัวเขาสูเ ปา หมายที่ +2%” ไดอยางยั่งยืน และคงมาตรการ QE
ปกติและ PEPP ดังเดิม แตสงสัญญาณจะเรงเขาซื้อสินทรัพยผาน
มาตรการ PEPP อย า งมีนั ย ยะในไตรมาส 2 /2564 สะท อ นถึง
สภาพคลองที่จะเขาไปยังระบบการเงินที่เพิ่มขึ้น
ประเทศญี่ ปุ น : เศรษฐกิ จ โดยรวมฟ น ตั ว ขึ้ น แต ยั ง อ อ นแอ
โดยเฉพาะภาคบริ ก ารที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการประกาศ
สถานการณฉุกเฉิน
 การระบาดของโควิ ด -19 สง ผลตอ การบริ โภค โดยยอดค า ปลี ก
(Retail Sales) เดื อ น มี น าคม 2564 ชะลอตั ว ลงเป น +1.2%
(mom) แตยังมีปจจัยกดดันจากการระบาดโควิด-19 ระลอกใหม
 การฟนตัวของเศรษฐกิจประเทศคูคา ชวยใหการสงออกสินคาใน
เดื อ น มี น าคม 2564 เร ง ตั ว ขึ้ น เป น +16.1% (yoy) และส ง ผล
ตอเนื่องไปยังการผลิตภาคอุตสาหกรรม (Industrial Production)
เดือน มีนาคม 2564 กลับมาขยายตัว +2.2% (mom)
7 พฤษภาคม 2564

 อัตราเงินเฟอทั่วไปและอัตราเงินเฟอไมรวมอาหารสด อยูที่ -0.2%
และ -0.1% (yoy) ตามลําดับ ติดลบนอยสุดในรอบ 8 เดือน
 การประชุม Monetary Policy Meeting (MPM) ของธนาคารกลาง
ญี่ปุน (BoJ) ในวันที่ 26-27 เมษายน 2564 คงนโยบายการเงินที่
ผอนคลายไมเปลี่ย นแปลงเพื่อใหบรรลุเ ปาหมายอัต ราเงินเฟอ ที่
+2.0% ทั้งมาตรการดอกเบี้ย มาตรการควบคุมอัตราผลตอบเทน
พันธบัตรรัฐบาลอายุ 10 ป มาตรการเขาซื้อสินทรัพย และโครงการ
เงินกูปลอดดอกเบี้ย
ประเทศจีน : โมเมนตัมของเศรษฐกิจชะลอลง หลังจากที่รัฐบาล
เนนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเติบโตอยางมีคุณภาพ
 GDP ไตรมาส 1/2564 ขยายตัวสูง +18.3% (yoy) สวนหนึ่งเปน
ผลจากฐานต่ํ า ในชว งเดีย วกั น ป กอ น และเศรษฐกิ จ ฟ นตั ว ได ดี
หลังจากที่ควบคุมการระบาดของโควิด-19 โดยภาคการผลิต และ
สงออกขยายตัวสูงและเปนปจจัยสนับสนุนสําคัญ อยางไรก็ต าม
โมเมนตัมของการฟนตัวชะลอลงเปน +0.6% (qoq) จาก +3.2%
(qoq) ในไตรมาส 4/2563 หลังจากที่รัฐบาลทยอยผอนปรนการ
ผอนคลายทั้งนโยบายการเงินและการคลัง
 โมเมนตัมทางเศรษฐกิจชะลอลง สอดคลองกับการรายงานดัชนี
ผู จั ด การฝ า ยจั ด ซื้ อ ภาคการผลิ ต ของทางการจี น (Official
Manufacturing PMI) และดั ช นี น อกภาคการผลิต (Office NonManufacturing PMI) เดือน เมษายน 2564 ปรับตัว ลง -0.8 จุด
เปน 51.1 จุด และ -1.4 จุด เปน 54.9 จุด ตามลําดับ
 ผู ว า การธนาคารกลางของจี น (PBOC) ยื น ยั น ว า จะดํ า เนิ น
นโยบายการเงินที่สมดุลระหวางการสนับสนุนการเติบโตไปพรอม
กั บ การป องกั น ความเสี่ ย ง ซึ่ ง PBoC ยั ง คงอัต ราดอกเบี้ ย LPR
ประเภท 1 ปที่ 3.85% และ ประเภท 5 ป ที่ 4.65% เปนการคง
อัตราดอกเบี้ยติดตอกันเปนเดือนที่ 12 อยางไรก็ตาม ยอดระดม
ทุน รวมสุ ทธิ(Total Social Financing) เดือน มีน าคม 2564 เพิ่ม
ขึ้นมาที่ระดับ 3.3 ลานลานหยวน โดยการเรงตัวขึ้นสวนใหญยังมา
จากยอดปลอยกูเงินหยวน (New Yuan Loans) จากการเพิ่ ม ขึ้น
ของยอดปลอยกูระยะกลางถึงยาวซึ่งโดยมากเปนภาคธุรกิจ
ประเทศไทย : กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ เดื อ น มี น าคม 2564
ปรับตัวขึ้นหลังจากที่สถานการณการแพรระบาดโควิด -19 รอบ
สองดีข้นึ
 เศรษฐกิ จ เดื อ น มี น าคม 2564 ทยอยปรั บ ตั ว ดี ขึ้ น จากแรง
ขับเคลื่อนของการสงออกสินคา และการบริโภคภาคเอกชน ที่ได
ปจจัยบวกจากการความตองการสินคาของประเทศคูคาสําคัญที่
ปรับตัวดีขึ้น และแรงสนับสนุน ของมาตรการภาครัฐ การสงออก
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สินคาที่ดีขึ้น สงผลบวกตอเนื่องไปยังการลงทุน ภาคเอกชน และ
การผลิตภาคอุตสาหกรรม
 อัตราเงินเฟอทั่วไปเดือน มีนาคม 2564 หดตัว -0.08% (yoy) สวน
อั ต ราเงิ น เฟ อ พื้ น ฐานปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น เล็ ก น อ ยเป น +0.09% (yoy)
เนื่องจากมาตรการลดคา ครองชีพลดคาน้ําคา ไฟฟาของรั ฐบาล
สงผลใหแรงกดดันดานเงินเฟออยูในระดับต่ํา
 สถานการณ ก ารแพรระบาดของโควิด -19 ระลอก 3 สงผลให มี
จํานวนผูติด เชื้อรายวันเฉลี่ยยอนหลัง 7 วัน คํานวณ ณ วันที่ 30
เมษายน 2564 คิดเปนผูติดเชื้อรายใหม 2,139 รายตอวัน ทําให
รัฐบาลใชมาตรการควบคุมการแพรระบาดที่เขมงวดขึ้นในพื้ น ที่
จังหวัดสีแดงเขมที่มีผูติดเชื้อรายใหมเพิ่มตอเนื่อง ไดแก กรุงเทพฯ,
ชลบุรี, นนทบุรี, เชียงใหม, สมุทรปราการ และปทุมธานี (คิดเปน
ประมาณ 50% ของ GDP ทั้งประเทศ) ซึ่งมีแนวโนมที่จะกระทบ
ใหเศรษฐกิจโดยรวมชะลอลง
 สํา นัก งานเศรษฐกิจการคลัง ปรับลดประมาณการ GDP ไทยป
2564 ลงเปน +2.3% (yoy) จากประมาณการครั้งกอนที่ +2.8%
(yoy) จากผลกระทบการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม สงผล
กระทบตอกิจกรรมทางเศรษฐกิ จของไทย การเดินทางระหวา ง
ประเทศ และจํานวนนักทองเที่ยวที่จะเดิน ทางเขา มาในประเทศ
ไทย อยางไรก็ดีการสงออกสิน คาจะฟนตัวตามการขยายตัว ของ
เศรษฐกิจและปริมาณการคาโลก

ปจจัยทางเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคม 2564
ปจจัยตางประเทศ
 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน จะประกาศความชัดเจนรายละเอีย ด
แผนกระตุ น เศรษฐกิ จ ระยะยาวทั้ ง 2 วงเงิน ได แก American
Jobs Plan และ American Families Plan
 การรายงาน GDP ไตรมาส 1/2564 (เบื้อ งตน ) ของญี่ ปุ น ผล
สํารวจของ Bloomberg คาดวา จะหดตัว -4.5% (qoq,saar) จาก
ที่ ข ยายตั ว +11.7% (qoq,saar) ในไตรมาสก อ น เนื่ อ งจาก
ผลกระทบของการระบาดโควิด-19 ทําใหรัฐบาลประกาศ พรก.
ฉุกเฉิน

 การรายงาน GDP ไตรมาส 1/2564 ของไทย คาดวา จะหดตั ว
ตอเนื่องในชวง -4.0% ถึง -3.0% (yoy) จากไตรมาสกอนที่หดตัว
-4.7% (yoy) เนื่องจากผลกระทบของโควิด-19 กระทบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ โดยคาดวาการสงออกสินคาจะเปนปจจัยหนุน

ตลาดตราสารทุนในประเทศ เดือนเมษายน 2564
เดือนเมษายน เปนเดือนที่ตลาดหุนไทยแกวงตัว Sideways มา
ปดที่ 1,583.13 จุด หรือลดลง -0.26% (-4.08 จุด) โดยมีปจจัย
สําคัญที่เกิดขึ้นตอไปนี้
 สหรัฐฯ รายงานตัว เลข ISM ภาคการผลิต ประจําเดื อนมี น าคม
ออกมาสูงที่สุดนับตั้งแต ป 2526
 กลุมโอเปกและพันธมิตร เตรียมที่จะเพิ่มกําลังการผลิตน้ํามันแบบ
คอยเปนคอยไปตั้งแตเดือนพฤษภาคมนี้ รวมทั้งซาอุฯ เตรียมที่จะ
ยกเลิกการปรับลดกําลังการผลิตโดยสมัครใจ
 เกิดการระบาดระลอก 3 ของโควิด-19 ในประเทศ ซึ่งครั้งนี้เกิดขึ้น
ณ ศูนยกลางเศรษฐกิจอยางกรุงเทพฯ
 IMF ปรับเพิ่มคาดการณ GDP โลก ทั้งในสวนของปนี้ และปห นา
ขึ้นมาอยูที่ +6.0% และ +4.4% ตามลําดับ
 ประธานาธิบดี โจ ไบเดน สงสัญญาณเตรียมเก็บภาษีเพิ่มเติม เชน
ภาษีนิติบุคคล หรือภาษีรายไดจากคนรวย
 การสงออกของไทยในเดือน มีนาคม 2564 เติบโตไดดีถึง +8.5%
และหากหักทองคําออกจะพบวาเติบโตไดถึง +13.8%
 ส.อ.ท. รายงานยอดผลิ ต ยอดขาย และยอดส ง ออกรถยนต
ประจําเดือน มีนาคม 2564 เติบโตอยางโดดเดน
 สศอ. รายงานตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัต ราการใช
กําลังการผลิตประจําเดือน มีนาคม 2564 สูงที่สุดในรอบ 2 ป
 หุ น กลุ มอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ปรั บ ตั ว Outperform มากที่ สุด หลั ง ยอด
การสงออกดีขึ้นตอเนื่อง ในขณะที่หุนกลุมสื่อและสิ่งพิมพปรับตัว
Underperform มากที่สุด จากความกังวลต อการระบาดของโค
วิด-19 ระลอกใหม

ปจจัยในประเทศ
 การประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแหงประเทศ
ไทย วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 คาดวาจะคงดอกเบี้ย นโยบายที่
0.5% ต อ ป หลั ง จากที่ อ อกมาตรการ Soft Loan ใหม และ
มาตรการ Asset Warehousing เพื่ อช ว ยเหลือ ผู ประกอบการที่
ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด-19
7 พฤษภาคม 2564
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แนวโนมตลาดหุนในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
คาด SET Index แกวง ตัว ในกรอบ 1,550 – 1,650 จุด โดยมีปจจัย ที่
ตองติดตามอยางใกลชิด ดังตอไปนี้
 การปรั บ เพิ่ มประมาณการกํ า ไรต อ หุน (EPS) ของ Consensus
ส ง ผลให ร ะดั บ ราคายุ ติ ธ รรมของ SET Index ถู ก ปรั บ ขึ้ น จาก
1,550 จุดเปน 1,600 จุด
 การยอมรับความเสี่ย ง (Risk Appetite) ของนักลงทุนรายย อยที่
อยูในระดับสูง ซึ่งนาจะทําใหการมีสวนรว มในตลาดหุนไทยของ
นักลงทุนกลุมนี้อยูในระดับสูงตอไป
ณ 30 เมษายน 2564

ภาวะตลาดทุนในประเทศ เดือนเมษายน 2564
 YTD ของป 2564 SET Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +9.23% ในขณะที่
SET50 Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น +5.0% และ SETTRI Index ปรับตัว
เพิ่มขึ้น +10.72%
 Sector ที่มี Performance ที่ดีกวาตลาดหุ น โดยรวม YTD ได แ ก
หมวดธุรกิจการเกษตร หมวดวัสดุกอสราง หมวดปโตรเคมี หมวด
บริการรับเหมากอสราง หมวดธนาคารพาณิชย หมวดอาหารและ
เครื่อ งดื่ม หมวดพาณิ ช ย หมวดการแพทย และหมวดพั ฒ นา
อสังหาริมทรัพย
 สําหรับ Sector ที่มี Performance แยกวาตลาดหุนโดยรวม YTD

ได แก หมวดอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส หมวดขนส ง และโลจิ สติ ก ส หมวด
พลังงาน หมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหมวด
สื่อและสิ่งพิมพ

 สภาพคลองของนัก ลงทุน สถาบัน ที่เตรียมเพิ่มขึ้นจากการเข า มา
ของหุน TIDLOR
 การถือครองหุนไทยของตางชาติที่อยูในระดับต่ําสุดนับตัง้ แตเดือน
กันยายน ของปกอน
 ความกัง วลตอปจจัยการแพรระบาดของโควิด -19 ในประเทศที่
นาจะเริ่มลดลง หลังภาครัฐมีการยกระดับมาตรการคุมเขมตั้ง แต
ตนเดือน พฤษภาคม
 ความชัดเจนของการคํานวณดัชนีรูปแบบ Free-Float Adjusted
ของทางตลาดหลักทรัพย
 สภาพคลองภายนอกยัง คงอยู ในระดั บ สูง แถมยังมีก ารปรั บ ตั ว
เพิ่ มขึ้ น อย า งสํ า คั ญ ภายหลัง ECB เพิ่ มอั ต ราเรง ในการเขา ซื้ อ
สินทรัพยนับตั้งแตตนเดือน เมษายน ที่ผานมา

ใหน้ําหนักการลงทุนในหุนไทย เดือนพฤษภาคม 2564 เทากับ
ดัชนีอางอิง (Neutral)
ตลาดตราสารหนี้ไทย
สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย เดือนเมษายน 2564
Date
30/12/20
31/03/21
30/04/21
Change (Bps) MTD
Change (Bps) YTD

1M
0.27
0.31
0.3
-0.01
0.03

3M
0.29
0.33
0.33
0.00
0.04

6M
0.32
0.41
0.41
0.00
0.09

1
0.36
0.45
0.45
0.00
0.09

2
0.39
0.5
0.53
0.03
0.14

3
0.47
0.65
0.69
0.04
0.22

4
0.53
0.86
0.87
0.01
0.34

5
0.61
1.09
1.06
-0.03
0.45

7
0.89
1.51
1.44
-0.07
0.55

10
1.28
1.95
1.82
-0.13
0.54

15
1.46
2.41
2.24
-0.17
0.78

20 2-10 Spread (bps)
1.72
89
2.68
145
2.50
129
-0.18
0.78

As of 30 เมษายน 2564
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อัต ราผลตอบแทนพันธบัตรไทย เดือน เมษายน 2564 ปรับลดลงใน
พันธบัตรระยะยาวตั้งแต 5 ปขึ้นไป ขณะที่พันธบัต รระยะสั้นกวาทรง
ตัวหรือเพิ่มขึ้นเล็กนอย ทําให spread ระหวางพันธบัตรอายุ 2-10 ป
ลดเหลือ 129 bps โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัต รระยะยาวปรับตั ว
ลดลงเนื่องจากปจจัยดังตอไปนี้

ตองการ 2. ในชวงป2564 ที่ผานมาการถือครองหุนกูภาคเอกชน
ใหผลตอบแทนที่สูงกวาพันธบัตรระยะยาวที่ผลตอบแทนติดลบ
 แนะนําน้ําหนักการลงทุน เดือน พฤษภาคม 2564 ตราสารหนี้
ภาครัฐไทยใหน้ําหนัก “ต่ํากวาดัชนีอางอิงเล็กนอย” ขณะที่ ตรา
สารหนี้ภาคเอกชนไทยใหน้ําหนัก “เทากับดัชนีอางอิง ”

ตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย / REITs และกองทุนรวม
โครงสรางพื้นฐาน
30/4/2564

เมษายน

มีนาคม

3 เดือน

SETPREIT -2.49% +12.42% +3.86%
(Total return)

 การปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10ป
โดยในเดือน เมษายน 2564 ปรับลดต่ําสุดที่ระดับ 1.53% ลดลง
เมื่ อ เที ย บกั บ สิ้ น เดื อ น มี น าคม (1.74%) หลั ง จากไบเด น
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ สงสัญญาณการปรับขึ้นภาษีนิติบุคคลและ
ขึ้นภาษีกําไรจากการลงทุนในตลาดหุน ขณะที่จํานวนผูติดเชื้อโค
วิด -19 ทั่ว โลกเพิ่ ม มากขึ้ น โดยเฉพาะในแถบเอเชี ย ที่ ป รั บ ตั ว
เพิ่มขึ้นตอเนื่องทําใหนักลงทุนกลับมาเพิ่มน้ําหนักในการลงทุน ใน
สินทรัพยปลอดภัย
 สถานการณการระบาดของโควิด-19 ในประเทศที่รุนแรงขึ้น
หลังพบผูติดเชื้อทําสถิติมากกวา 2,000 คนตอวัน ทําใหเศรษฐกิจ
ไทยมีแนวโนมชะลอตัวและปรับลด GDP ลงได สอดคลองกับ IMF
ที่ปรับลด GDP ของไทยลงมาเหลือ +2.6% ทําใหมีความตองการ
ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวกลับมา
 นักลงทุนตางชาติซื้อสุทธิตราสารหนี้ระยะยาวกวา 34,000 ลาน
บาท

แนวโนมตลาดตราสารหนี้ในประเทศ เดือนพฤษภาคม 2564
 ตราสารหนี้ภาครัฐ : คาดอัตราผลตอบแทนในเดือน พฤษภาคม
มีโอกาสผันผวนจากอัตราผลตอบแทนในพันธบัตรระยะยาวเปน
หลักโดยปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนไหวไดแก การเพิ่มขึน้ ของอัตรา
ผลตอบแทนพั นธบัต รสหรัฐ ฯ, ปริมาณการประมู ลพั นธบั ต รใน
เดือน พฤษภาคม ลดลงเมื่อเทียบกับชวง 4 เดือนที่ผานมา และ
แรงซื้อจากนักลงทุนตางชาติ

นับจากตนป ป 2563

-1.65%

สรุปภาวะตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยและกองทรัสตเพื่อ
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย เดือน เมษายน 2564
 ตลาดอสังหาริมทรัพยไทยกลับมาปรับลงจากการระบาดระลอก 3
และตั ว เลขผู ติ ด เชื้ อ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ต อ เนื่ อ ง ทํ า ให ต ลาดกั ง วลผล
ประกอบการณใ นไตรมาส 2 และการชะลอตัว ลงของเศรษฐกิ จ
ประกอบกับความลาชาการกระจายวัคซีนในประเทศ
 อั ต ราผลตอบแทนพั น ธบั ต รรัฐ บาลไทย 10 ป ปรับ ลงมาอยู ที่
1.82%
 Dividend Yield (Sector Yield) ที่ 5.28% และ Yield Spread
ปรับขึ้นมายูที่ +3.46% สูงกวาคาเฉลี่ยที่ +3% ในอดีต
 ปริมาณการซื้อขายลงมาอยูที่ประมาณ 157 ลานบาท จาก 276
ลานบาท ในเดือนกอน

แนวโนมตลาดกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย เดือนพฤษภาคม
2564 แนะนําน้ําหนักการลงทุนเทากับดัชนีอางอิง (Neutral)
 คาดตลาดเคลื่ อ นไหว Sideways ผั น ผวน เนื่ อ งจากรั ฐ บาล
กลับมาเขม มาตรการควบคุม อยางไรก็ต ามรัฐบาลเริ่ มกระจาย
การฉีดวัคซีนมากขึ้น ประกอบกับเดือนนี้เริ่มมีการจายปนผล
 การปรับลงของอัตราผลตอบพันธบัตรไทยสงผลให Yield Spread
กวางขึ้น ทั้งนี้ ปจจัยราคา และ Yield Spread ยังคงนาสนใจ
 ปจจัยเสี่ยง ไดแก การระบาดระลอกใหม, มารตการปดเมืองและ
ปจจัยการเมือง และเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงแรงกวาคาด

 หุนกูธนาคารพาณิชยและบริษัทเอกชน : คาด Credit Spread
ทรงตัวในระดับต่ํา เนื่องจาก 1. มีหุนกูที่ทยอยครบกํา หนดเป น
จํานวนมากขณะที่ก ารเสนอขายหุนกูเอกขนไมเพียงพอกับความ
7 พฤษภาคม 2564

-23%
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2.7 พันลานดอลลารสหรัฐฯ ทําใหย อดลงทุนสุท ธิในเอเชี ย เป น
ยอดซื้อสุทธิ

ตลาดตราสารทุนตางประเทศ
ภาวะตลาดหุนตางประเทศ เดือน เมษายน 2564
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 เดือ น เมษายน นี้ นั ก ลงทุน ตา งชาติ ล งทุ น เพิ่ มขึ้ น ในตลาดหุ น
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 ปธน.สหรั ฐ ฯ นายโจ ไบเดน เป ด เผย American Families Plan
และการจัดเก็บ Tax เพื่อนํามาใชจายในมาตรการดังกลาว โดยจะ
มีการปรับขึ้น Corporate Tax และ Capital Gain Tax
 นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐ ฯ ยืน ยัน จะ
ยังคงใชนโยบายผอนคลายทางการเงินตอไป และจะยังไมปรับลด
วงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดย
เขากลาววาหากจะลดขนาดวงเงินเขาซื้อสินทรัพยจะสงสัญญาณ
ลวงหนา
 ธนาคารกลางสําคัญสวนใหญ FED ECB BOJ ยังรักษานโยบาย
การเงินผอนคลายตามเดิมเพื่ อกระตุน เศรษฐกิจ สงผลบวกต อ
สินทรัพยเสี่ยงเนื่องจาก สภาพคล อ งยั ง อยู ร ะดั บ สู ง อย า งไรก็ ดี
ธนาคารกลางรัส เซีย ปรับ ขึ้ นดอกเบี้ ย 50 bps มากกวา ที่ ต ลาด
คาดไวที่ 25 bps
 ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุน ออกมาเชิงบวก โดยสวน
ใหญปรับตัวดีขึ้นตามลําดับ อาทิ ดัชนีผูจัดการฝายจัดซื้อ ยอดคา
ปลีก และตัวเลขการจ างงาน นอกจากนี้เงินเฟอหลายประเทศ
ปรับตัวขึ้นตามราคาสินคาสวนใหญที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น
 ผลดํา เนิน งานของบริ ษัท จดทะเบีย นไตรมาสล า สุ ด ไดเ ริ่ ม ต น
ประกาศ โดยหลายบริษัทบนดัชนี S&P500 สวนใหญรอยละ 87.7
ออกมาดีกวาการคาดการณของนักวิเคราะห
 คา เงิน เยนแข็งคาเทีย บกับสกุลดอลลารส หรัฐฯ ทําใหตลาดหุ น
ญี่ปุนปรับฐานโดยนักลงทุนหันไปซื้อถือครองเงินเยนประกันความ
เสี่ยง

MS CI WORLD Fo rward P E Rati o

Jun-17

ที่มา : Bloomberg 30 เมษายน 2564

Jun-17
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แนวโนมตลาดตราสารทุนตางประเทศ เดือน พฤษภาคม 2564
 แนะนํ า Slightly Overweight ทั้ ง หุ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว
และ หุนประเทศเกิดใหม
 โดยป จ จั ย บวก ได แ ก แนวโน ม นั ก วิ เ คราะห Consensus ปรั บ
ประมาณการกําไร EPS เพิ่มขึ้นสงผลใหแนวโนม Valuation ดัชนี
เพิ่มขึ้น FED ECB BOJ หนุนนโยบายการเงินผอนคลาย และ เขา
ซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมทําใหสภาพคลองอยูระดับที่สูงโดยที่การเขา
ซื้อสินทรัพยของ ECB ในอัตราเรงเดือน เมษายน ผานโปรแกรม
PEPP สงผลหนุนสินทรัพยเสี่ยง, แนวโนมราคาสินคา Commodity
ปรับตัวขึ้นหนุนหุนกลุม Commodity และกลุม Global Play จาก
แนวโนมเศรษฐกิจฟนตัวตามการสงออกทั่วโลกขยายตัวตอเนื่อง
โดยที่ สิ น ค า เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี ยั ง มี ค วามต อ งการเพิ่ ม สู ง ขึ้ น
ประกอบกับ สินคาวัตถุดิบขาดแคลน หลายสํานัก วิจัยเศรษฐกิ จ
หนา 9

MFC Wealth Journal

ปรับเพิ่มคาดการณเศรษฐกิจโลกขึ้นในปนี้ จากที่สหรัฐฯจะมีมาตร
กระตุนเศรษฐกิจเพิ่มเติม, เมืองนิวยอรกจะกลับมาเปดคลายล็อก
ดาวนในเดือน กรกฎาคม 2564 โดยแตละประเทศทั่วโลกทยอย
ฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เพื่อเรงการเปดประเทศ, ความรวมมือ
RCEP คาดว าจะเป น ป จจั ย หนุน การเติ บโตเศรษฐกิ จ ในเอเชี ย
(นอกจากนี้ขอตกลง RCEP จะชวยใหประเทศที่ลงนามไมตองเสีย
ภาษี สํา หรั บ รายการสิ น ค า 91% จากทั้ ง หมด), และ แนวโน ม
การคาระหวาง UK และ EU คาดวาจะเริ่มปรับตัวดีขึ้นหลัง จาก
ยอดการค า ระหว า งประเทศชะลอตั ว ในช ว งไตรมาสแรกจาก
ผลกระทบของ Brexit
 ขณะที่ปจจัยเสี่ยง ไดแก ความกังวล Sell in May โดยสถิติที่ผาน
มาบ ง ชี้ ว า เดื อ น พฤษภาคม ตลาดมั ก จะผั น ผวน และให
ผลตอบแทนไมคอยดีนัก (พฤษภาคม-ตุลาคม) เมื่อเปรียบเทีย บ
กับการลงทุน ระหวาง เดือน พฤศจิกายน-เมษายน อยางไรก็ตาม
คาดวาจะมีผลกระทบจํากัดในปนี้ ดัชนีตลาดอยูระดับตึงตัว แมวา
หุนสหรัฐฯ จะอยูในระดับ all time high แลวก็ตาม โดยดัชนีความ
เสี่ ย ง VIX อยู ในระดั บ ต่ํ า มากในรอบหลายป นอกจากนี้ เ ดื อ น
เมษายน ที่ผา นมา นักลงทุนเปด สั ญ ญา Long ในสัด สวนที่ สูง ,
ยอดผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นจากการระบาดจะเปนปจจัย ที่
ทํ า ให เ ศรษฐกิจ ฟ น ตั ว ยากขึ้ น , ตลาดหุ น สหรั ฐ ฯ จะถู ก จํ า กั ด
upside ด ว ยโอกาสที่ ส หรั ฐ ฯอาจจะขึ้ น Corporate Tax และ
Capital Gain Tax และ มีโ อกาสที่ ธ นาคารกลางสหรั ฐฯ จะส ง
สัญญาณการลดขนาดเขาซื้อสินทรัพยในชวงครึ่งหลังของป 2564

ตลาด REITs โลก
ภาวะตลาด REITs เดือน เมษายน 2564
 ภาวะตลาด REITs ตา งประเทศเดือ น เมษายน ปรับตัว ขึ้น โดย
ดัชนี Dow Jones Real Estate ปรับตัวขึ้น +6.9%
 REITs ปรับตัว ขึ้น Outperform เนื่ องจากผลดํ าเนิ น งาน REITs
ทยอยประกาศแข็งแกรง โดยรวมดีกวาที่นักวิเคราะหคาดการณ
 ตนเดือน เมษายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ระยะ
ยาวปรับตัวลงเปนผลดีตอ REITs หลังจากที่การดําเนินมาตการ
กระตุนครั้งถัดไปจะมาจากการจัดเก็บภาษีแทนการออกพันธบัต ร
ระดมทุน สงผลใหตลาดพันธบัตรมีเสถียรภาพมากขึ้น
 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นายโจ ไบเดน เปดเผย American Families
Plan และการจัดเก็บภาษีเพื่อนํา มาใชจายในมาตรการดัง กล า ว
โดยจะมีการปรับขึ้น Corporate Tax , Capital Gain Tax ทั้งนี้การ
เปดเผยมาตรการกระตุนเศรษฐกิจเปนปจจัยบวกตอ REITs
7 พฤษภาคม 2564

 นาย เจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ ยืน ยัน จะ
ยังคงใชนโยบายผอนคลายทางการเงินตอไป และจะยังไมปรับลด
วงเงินซื้อพันธบัตรตามมาตรการผอนคลายเชิงปริมาณ (QE) โดย
เขากลาววาหากจะลดขนาดวงเงินเขาซื้อสินทรัพยจะสงสัญญาณ
ลวงหนา
 ธนาคารกลางสําคัญสวนใหญ FED ECB BOJ ยังรักษานโยบาย
การเงินผอนคลายตามเดิมเพื่ อกระตุน เศรษฐกิ จ สงผลบวกต อ
REITs เนื่องจากสภาพคลองยังอยูระดับสูง
 ตลาดกังวลเรื่องการระบาดของโควิด -19 ลดลง แมวาตัวเลขผูติด
เชื้อ โควิด -19 จะยัง เพิ่ มขึ้ น ทั่ ว โลก แต มีก ารดํา เนิน มาตรการที่
เขมงวดเพื่อควบคุมโควิด-19 ทําใหตลาดคาดวาแตละประเทศจะ
กลับมาเปดการเดินทางขามประเทศกระตุนทองเที่ยวเร็วขึ้น

ที่มา : Bloomberg 30 เมษายน 2564

แนวโน ม ตลาด REITs ต า งประเทศเดื อ น พฤษภาคม 2564
แนะนํ า การลงทุ น มากกว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย (Slightly
Overweight)
 ปจจัยหนุนจากการที่ FED ECB BOJ หนุนนโยบายการเงิน ผ อน
คลาย เขาซื้อสินทรัพยเพิ่มเติมทําใหสภาพคลองอยูระดับที่สูงโดย
ที่การเขาซื้อสินทรัพยของ ECB ในอัตราเรงผานโปรแกรม PEPP
สง ผลหนุน REITs ซึ่งไดประโยชนจากเศรษฐกิจโลกฟนตัว การ
สงออกทั่วโลกขยายตัวตอเนื่อง GDP จีน ไตรมาส 1 ขยายตัวถึง
+18.3% แมจ ะขยายตัว แผ ว ลงในไตรมาส 2 ทว า ยั ง ขยายตั ว
ตลอดป ประกอบกั บ สหรั ฐ ฯมี มาตรการกระตุ น เศรษฐกิ จ และ
นโยบายการเงิ น ผ อ นคลายของ Fed เป น ป จ จั ย ขั บ เคลื่ อ น
เศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น, การเปดประเทศเพิ่มขึ้น โดยหาก
เมืองนิว ยอรก กลั บมาเป ด คลายล็ อ กดาวนใ นเดื อน กรกฎาคม
2564 ตามแผน คาดว า จะเป น บวกต อ REITs โรงแรม, Retail
REITs ที่จะมีการจับจายใชสอยกระตุน, ยอดผูต ิดเชื้อโควิด-19 ใน
ประเทศกลุมประเทศพัฒ นาแลวเริ่มชะลอตัว ทั้งในสหรัฐฯ และ
ยุโรปบางประเทศ, หลายประเทศทยอยจายวัคซีนปองกันโควิด-19
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เพื่อกลับมาเปดประเทศ อีกทั้ง REITs เอเชีย ยกเวนประเทศญี่ปุน
คอนขาง Laggard
 ประเด็นติดตาม ไดแก 1) ยอดผูติดเชื้อโควิด-19 ที่เพิ่มสูงขึ้นจาก
การระบาดจะเปนปจจัยที่ทําใหเศรษฐกิจฟนตัวยากขึ้นและกดดัน
REITs 2) การประชุมธนาคารกลางอังกฤษ ที่ตลาดคาดวาจะคง
ดอกเบี้ ย นโยบาย ทว า ติ ด ตามสั ญ ญาณการเข า ซื้ อ สิ น ทรั พ ย
เนื่อ งจากมีโอกาสปรั บ ลดขนาดเขา ซื้อ สิ น ทรั พย อยางไรก็ ต าม
ตลาดยังเชื่อวาธนาคารกลางอังกฤษ ยังรักษานโยบายผอนคลาย
เชิงปริมาณอยางตอเนื่อง 3) มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสง
สัญ ญาณลดขนาดเข าซื้ อสิ น ทรัพ ย ในช ว งครึ่ งหลัง ของป 2564
และ 4) ประชากรมีแนวโนมเกิดลดลงเปนปจจัยเสี่ยงตอ REITs ใน
ระยะยาว
ตลาดสินคาโภคภัณฑ - ตลาดน้ํามัน

ภาวะตลาดน้ํามัน เดือน เมษายน 2564
 เดื อ น เมษายน ราคาน้ํ า มั น ดิ บ เวสเท็ ก ซั ส (WTI) ปรั บ ตั ว ขึ้ น
+7.47% หลังจากการประชุมโอเปกและพันธมิตรที่ผานไปดวยดี
โดยความตองใชน้ํามันในจีน ยังคงอยูในระดับที่สูงเหนือกอ นชวง
การระบาดของโควิด-19 ในขณะที่สหรัฐฯและยุโรปมีการฉีดวัคซีน
อยางตอเนื่องและในยุโรปไดมีก ารผอนคลายจากลอคดาวน อีก
ครั้งในเดือนที่ผานมา นอกเหนือจากนั้นปจจัย กดดัน จากค าเงิ น
ดอลลาร ที่ แ ข็ ง ตั ว ขึ้ น ได พ ลิ ก กลั บ มาในด า นอ อ นตั ว อี ก ครั้ ง
สนับสนุนราคาน้ํามันใหปรับตัวขึ้น

แนวโนมตลาดน้ํา มัน เดือน พฤษภาคม 2564 แนะนําน้ําหนั ก
การลงทุนเทากับดัชนี (Neutral)
 ยังคงจับตามองการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก โดยคาดวาในกลุ ม
ประเทศที่พัฒนาแลวมีความคืบหนาในการฉีดวัคซีนจะยังคงเปน
ปจจัยสนับสนุนตอราคาน้ํามัน โดยความตองการใชน้ํามันในชวง
6 เดือนที่ผานมาอยูที่ระดับประมาณ 95 ลานบารเรลตอวัน ซึ่งอยู
ในระดับที่คอนขางคงที่แ ม วาจะมีการลอคดาวนในบางประเทศ
บ า ง ซึ่ ง เป น สั ญ ญาณบวกจากการฉี ด วั ค ซี น ที่ ไ ด ผ ลดี ใ นกลุ ม
ประเทศพัฒ นาแล ว เชน ในสหรัฐฯ ที่เ ห็น การใช gasoline ใกล
ระดับป 2562 และ Jet ที่เพิ่มขึ้น +20% ตั้งแตเดือน มีนาคม และ
คาดจะเริ่มเห็นการทองเที่ยวที่จะผอนคลายขึ้นและปลดลอค Pent
up demand
 ในดาน Supply คาดวาจะไมสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไดอยา ง
รวดเร็ว รวมถึง Global Oil Stock ที่ปรับตัวลง สงเสริมการปรับตัว
ขึ้นของราคาน้ํามัน
7 พฤษภาคม 2564

ตลาดสินคาโภคภัณฑ – ตลาดทองคํา

ภาวะตลาดทองคํา เดือน เมษายน 2564
 เดือ น เมษายน ราคาทองคํา Spot Gold ปรับตัว ขึ้ น +3.60% สู
ระดับ $1,769.13 เหรียญสหรั ฐฯ ตอออนซ ปจจัย หลักที่ สง ผล
กระทบ ไดแก การคาดการณเงินเฟอปรับตัวขึ้นเปนปจจัยหนุนให
นักลงทุนซื้อทองคําเพื่อปกปองเงินเฟอ (Inflation Hedging) อัตรา
ผลตอบแทนพั น ธบั ต รรั ฐ บาลระยะยาวของสหรั ฐ ฯปรั บ ตั ว ลง
ดอลลารสหรัฐฯออนคาเทียบกับสกุลหลัก 6 สกุลสําคัญในเดือน
เมษายน ปจจัยหนึ่งคือคาเงินเยนที่แข็งคาหลังจากที่นักลงทุนเขา
ซื้อ สิน ทรั พ ย ป ลอดภั ย เช น สกุ ลเงิ น เยน ประธานาธิ บ ดี ส หรั ฐ ฯ
เปดเผย American Families Plan ที่เนนการลงทุนดานการศึกษา
และแผนการลงทุนเชิงโครงสรางพื้นฐานของ นาย โจ ไบเดน ทําให
ตลาดคาดวาเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวไปในทิศทางที่ดี ขึ้น โดย
เป ด เผยวา เม็ด เงิ น กระตุ น รอบนี้ จะมาจากการจั ด เก็ บ ภาษี นิ ติ
บุคคล และภาษีกํา ไรจากเงินลงทุน สํา หรับผูมีรายไดมากกวา 1
ลานดอลลารสหรัฐฯ, นายเจอโรม พาวเวล ประธานธนาคารกลาง
สหรัฐฯ เปดเผยหลังการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯระหวางวันที่
27-28 เมษายน วาจะยัง คงดํ า เนิ น นโยบายการเงิน ผ อ นคลาย
ตอเนื่อง อยางไรก็ตามหากมีแนวโนมการลดขนาดเขาซื้อสินทรัพย
ทางธนาคารกลางสหรัฐฯ จะสงสัญญญาณลวงหนาสูต ลาดกอน
ลวงหนา, การประชุมธนาคารกลางสําคัญ Fed ECB BoJ ยังคง
นโยบายการเงินผอ นคลายอยางตอเนื่อง อยางไรก็ตามธนาคาร
กลางรัสเซียมีการขึ้นดอกเบี้ย 50 bps มากกวาที่นักวิเคราะหคาด
ที่ 25 bps และ กองทุน SPDR Gold Trust ขายทองคํา 20.46 ตัน
ตลอดเดือน โดยขายลดลงจากเดือน มีนาคม ที่ผานมาที่ขายสุทธิ
56 ตัน

แนวโนมตลาดทองคํา เดือน พฤษภาคม 2564 แนะนําน้ําหนัก
การลงทุนเทากับดัชนี (Neutral)
 ด ว ยป จ จั ย หนุ น เช น ทองคํ า ยั ง น า สนใจในแง ก ารใช บ ริ ห าร
ผลตอบแทนของพอรท ลงทุนโดยเชื่อวาการมีทองคําในพอรท จะ
เปนผลดีในแงก ารจัดการความเสี่ยง ทิศทางเงินเฟอคาดการณ
ปรับตัวขึ้นทําใหนักลงทุนปองกันความเสี่ยงของพอรทโพลิโอดวย
การซื้อทองคํา (Inflation Hedging), ถอยแถลงลาสุดของประธาน
ธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่คาดวาธนาคารกลางจะยังดําเนินนโยบาย
การเงินผอนคลายตอเนื่องตลอดป 2564 โดยคงดอกเบี้ยที่ระดับ
0.0%-0.25% และคงวงเงินเขาซื้อสินทรัพยทั้ง Treasuries และ
Mortgage back securities รวมที่ 1.2 แสนลานดอลลารส หรั ฐฯ
ตอเดือน, สถานการณการเมืองระหวางจีนและสหรัฐฯ พรอมที่จะ
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ตึงเครียด หลังจากที่การประชุม รัฐมนตรีตางประเทศระหวางสอง
ชาติยังไมมีความคื บหนา, สถานการณก ารเมื องระหวางเอเชี ย
ญี่ปุน เกาหลีใต และจีน โดยทั้งเกาหลีใตและจีนพรอมกดดันญี่ปุน
ในกรณีขอกลาวหาการทิ้งสารปนเปอนลงสูทะเล, ความผันผวน
ของค า เงิ น อาจทํ า ให ค นหั น เข า หาทองคํ า ในฐานะสิ น ทรั พ ย
ปลอดภัยเพื่อประกันความเสี่ยง
 ประเด็นที่ติดตามในเดือน พฤษภาคม ไดแก 1) ความชันของเสน
อัต ราผลตอบแทนพัน ธบั ต รสหรั ฐฯ อาจยั ง ปรั บตั ว ขึ้น สะทอ น
เศรษฐกิจปรับตัวขึ้นและตลาดคาดวา ธนาคารกลางมีโอกาสที่จะ
ดํ า เนิ น นโยบายการเงิ น ตึ ง ตั ว ในระยะข า งหน า 2) อั ต รา
ผลตอบแทนพั นธบัต รรัฐ บาลสหรัฐฯ ระยะยาวจะมีเสถีย รภาพ
มากขึ้นในเดื อน พฤษภาคม นี้ ทวา แนวโน มอั ตราผลตอบแทน
พันธบัตรยังเชื่อวาอยูในทิศทางขาขึ้น (Uptrend) ซึง่ การเพิ่มขึ้นจะ
กดดันราคาทองคําเนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเปนตนทุน
ในการถื อ ครองทองคํ า 3) กองทุ น SPDR Gold Trust ซึ่ ง เป น
กองทุ น ขนาดใหญ สุ ด อั น ดั บ ต น ขายทองคํ า ต อ เนื่ อ งในเดื อ น
เมษายน อยา งไรก็ตามการเคลื่อ นไหวของสัด สวนการถือ ครอง
ทองคําเริ่มที่จะคงที่ในชวงปลายเดือน 4) คาเงินดอลลารสหรัฐฯมี
โอกาสแข็งคาตอเนื่องกดดันราคาทองคําในฐานะที่เปนตนทุนของ
ราคา

ตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ
เดือนเมษายน 2564 ตราสารหนี้ตางประเทศให ผ ลตอบแทน
ดังนี้

 อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ป ปรับลดลง 3
bps จาก 1.67% (1/4/2564) มาอยูที่ 1.64% (30/4/2564)
 จํ า นวนผู ติ ด เชื้ อ โควิ ด -19 สู ง ขึ้ น ทั่ ว โลก ทํ า ให ค วามกั ง วลต อ
เศรษฐกิจกลับมาอีกครั้ง โดยเฉพาะ อินเดีย
 นาย โจ ไบเดน มี แ ผนขึ้ น ภาษี กํ า ไรจากการลงทุ น ในตลาด
หลักทรัพย ทําใหตลาดเขาซื้อสินทรัพยปลอดภัย อยางไรก็ดีผู ที่
ไดรับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นภาษีจะเปนคนรวยชาวอเมริกันที่มี
รายไดมากกวา 1 ลานเหรียญฯตอป
 กองทุนการเงิน ระหวางประเทศ (IMF) ปรับคาดการณ GDP โลก
ป 2564 ไปที่ +6% จากเดิม +5.5% โดยมีปจจัยสนับสนุนจากการ
เรง ฉีด วัค ซีนทั่วโลกและมาตรการกระตุน เศรษฐกิจสหรัฐฯ และ
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เศรษฐกิจโลกป 2565 มีแนวโนม ขยายตัว +4.4% จากประมาณ
การเดิมที่ +4.2% ทั้งนี้
 Fed ส ง สั ญ ญาณว า ยั ง ไม พิ จ ารณาการลดขนาดมาตรการซ อ
สิ น ทรั พ ย ที่ ป ระชุ ม นโยบายการเงิ น ประเมิ น ว า เศรษฐกิ จ ฟ น
ตัวอยางชัดเจนจากโควิด-19 และความเสี่ยงตอแนวโนมเศรษฐกิจ
ลดลง อยางไรก็ตาม ประธาน Fed กลาววา การฟนตัวนี้ ยังไมเทา
เทียมกันและยังใชเวลาอีกนานกวาจะกลับสูภาวะกอนวิกฤต ทํา
ใหที่ประชุมมีมติคงดอกเบี้ยนโยบายและขนาดการซื้อสินทรัพยใว
ระดับปจจุบัน
 ธนาคารกลางยุโรป ยังใชนโยบายการเงินที่ผอนคลายอยา งมาก
ต อ ไป มองว า อั ต ราผลตอบแทนที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ให ECB จํ า เป น
ตองการเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย PEPP
 ธนาคารกลางญี่ปุน มองแนวโนมเศรษฐกิจดีขึ้น แมรัฐบาลจะออก
มาตรการควบคุ ม การระบาดรอบใหม BOJ มี ม ติ ค งนโยบาย
การเงินที่ผอนคลายตอเนื่อง
แนวโนมตลาดตราสารหนี้ตางประเทศ เดือนเมษายน 2564
 ตลาดพั น ธบั ต รรั ฐ บาล ให น้ํ า หนั ก น อ ยกว า ดั ช นี อ า งอิ ง
(Slightly Underweight) คาดวาเสนอัตราผลตอบแทน (yield) จะ
ยังทยอยปรับตัวเพิ่มขึ้น (ราคาลดลง) แมวาธนาคารกลางสหรัฐฯ
ยังคงไมลดขนาด QE แตยังมีมาตรการกระตุนเศรษฐกิจโครงสราง
พื้น ฐานของสหรั ฐฯ มูลคา 1.8 ลานลานเหรีย ญดอลลาหสรั ฐ ฯ
และการกระจายฉีด วัคซี น ในประชากรของประเทศพัฒ นาแล ว
หลายประเทศ และตัว เลขเศรษฐกิ จ ออกมาฟ น ตั ว ตามตลาด
คาดการณ
 สํ า หรั บ เครดิ ต ให น้ํา หนัก การลงทุ น สํ าหรั บ หุน กู เ อกชน
คุ ณ ภาพดี (IG) ให น้ํ า หนั ก ต่ํ า กว า ดั ช นี อ า งอิ ง เล็ ก น อ ย
(Slightly Underweight) และหุน กู ผ ลตอบแทนสู ง (HY) ต่ํ า
กว า ดั ช นี อ า งอิ ง (Slightly Underweight) คาดว า เศรษฐกิ จ
สหรัฐฯ มีแนวโนมฟนตัวคอยๆดีขึ้น เปนปจจัยหนุนสินทรัพยเสี่ยง

ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน
สรุปสภาวะคาเงิน เดือนเมษายน 2564
 ดัชนีดอลลารสหรัฐฯ (DXY) ออนคาลง -1.70% จากระดับ 92.88
สู ร ะดั บ 91.30 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยดั ช นี ด อลลาร
สหรัฐฯ ออนคาลงตั้งแตตนเดือน เมษายน หลังจากที่ธนาคารกลา
สหรั ฐ ฯ คงอั ต ราดอกเบี้ ย ระยะสั้ น ที่ ร ะดั บ 0.00-0.25% และส ง
สั ญ ญาณว า จะไม มี ก ารปรั บ ขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย จนถึ ง ป 2566 ไม
เปลี่ยนแปลง จากเดือน มีนาคม ขณะที่ตัวเลข ISM Manufacturing
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PMI (Mar) อยูที่ระดับ 64.7 เพิ่มขึ้ นจาก 55.4 และ ISM Services
PMI (Mar) อยู ที่ ร ะดั บ 63.7 เพิ่ ม ขึ้ น จาก 55.3 ซึ่ ง ดี ก ว า ที่ ต ลาด
คาดการณ เ ป น จํ า นวนมาก ส ว นตั ว เลข GDP Annualized (Q1)
เบื้องตนปรับตัวเพิ่มขึ้นที่ +6.4% และประชาชนมากกวา 105 ลาน
คนในสหรัฐฯ ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ครบสองโดส
แลว ซึ่งคิดเปน 31.9% ของประชากรทั้งประเทศ
สภาวะคาเงินหลักกลุม G-10
 ค า เงิ น ยู โ ร (EUR/USD) แข็ง ค า ขึ้ น +2.08% จากระดั บ 1.18
สูระดับ 1.20 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยคาเงินยูโร แข็งคา
ขึ้น สวนทางกับคาเงินดอลลารที่ออนคาลงจากประเด็นของการคง
อัตราดอกเบี้ยนโยบาย ขณะที่ตัวเลข Markit Manufacturing PMI
(Apr) เบื้องตนปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 63.3 จาก 62.5 และ Markit
Services PMI (Apr) เบื้ องต น ปรั บ เพิ่ มขึ้น มาที่ ร ะดั บ 50.3 จาก
49.6 อยางไรก็ต ามตัว เลข GDP 1Q21 (QoQ) เบื้องตน ปรับตั ว
ลดลง -0.6% ขณะที่ GDP 1Q21 (YoY) เบื้ องตน ปรั บ ตั ว ลดลง
-1.8% โดยถูก กระทบจากมาตรการล็อกดาวน ค รั้ง ใหม ขณะที่
ทางดาน ECB ยังคงมีมติคงอัตราดอกเบี้ย นโยบายและวงเงินใน
การซื้อพันธบัตรคงเดิม
 คาเงินปอนด (GBP/USD) ออนคาลง -0.13% จากระดับ 1.38
สู ร ะดั บ 1.38 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยค า เงิ น ปอนด
กลับมาออนคาลงเพียงเล็กนอย หลังจากที่คาเงินดอลลารสหรัฐฯ
ออนคาลง สวนตัวเลข Markit Manufacturing PMI (Apr) เบื้องตน
ปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 60.7 จาก 58.9 และ Markit Services PMI
(Apr) เบื้องตนปรับเพิ่มขึ้นมาที่ระดับ 60.1 จาก 56.3 โดยอังกฤษ
พบผูติดเชื้อไวรัสโควิด-19 รายใหมเพิ่มอีก 1,712 ราย ซึ่งนอยที่สุด
นับแตชวงตนเดือนกันยายนปกอนหนา โดยอังกฤษไดอนุญาตให
เปดรานคาที่ไมสําคัญและธุรกิจบริการกลางแจงอีกครั้งในอังกฤษ
เมื่อ 2 สัปดาหที่ผานมา ขณะที่ประชาชนกวา 33.6 ลานรายไดรับ
การฉีดวัคซีนปองกันโควิด-19 เข็มแรกไปแลว
 ค า เงิ นเยน (USD/JPY) แข็ ง ค า ขึ้ น +1.15% จากระดั บ 110.59
สูระดับ 109.32 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยคาเงินเยน แข็งคา
ขึ้ น จากการอ อ นค า ของค า เงิ น สหรั ฐ ฯ ขณะที่ ตั ว เลข Jibun Bank
Manufacturing PMI (Mar) ปรั บ ตั ว เพิ่ ม ขึ้ น มาที่ ร ะดั บ 52.7 จาก
52.0 และ Jibun Bank Services PMI (Mar) และปรับตัวเพิ่มขึ้นมา
ที่ระดับ 48.3 จาก 46.3 อยางไรก็ตามญี่ปุนกําลังเผชิญกับการแพร
ระบาดระลอกที่ 4 เนื่องจากไวรัสโควิด-19 กลายพันธุมีอัต ราการ
แพรเชื้อสูงขึ้น และญี่ปุนไดประกาศภาวะฉุกเฉินเปนครั้งที่ 3 เมื่อวัน
อาทิตย (25 เมษายน 2564) ขณะที่รัฐบาลได จัดตั้งศูนยฉีด วัค ซี น
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ขนาดใหญใ นกรุง โตเกียวเพื่อใหฉีดวัคซีนป องกันโรคโควิด -19 ได
รวดเร็วขึ้น โดยจะเปดดําเนินการไดในวันที่ 24 พฤษภาคม และทาง
ศูนยฉีดวัคซีนจะใชวัคซีนของโมเดอรนา
สภาวะคาเงินสกุลเอเชียและเงินบาท
 คาเงินหยวน (USD/CNY) แข็งคาขึ้น +1.39% จากระดับ 6.56 สู
ระดับ 6.47 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยคาเงินหยวน แข็งคา
ขึ้นจากการออ นคาของคาเงินสหรัฐฯ โดยจีนไดกําหนดอัต ราค า
กลางเงินหยวนลาสุดที่ 6.4672 หยวนตอดอลลาร ขณะที่ตัวเลข
NBS Manufacturing PMI (Apr) ปรับตัวลดลงเล็กนอยมาที่ระดับ
51.1 จาก 51.9 เช น เดี ย วกั บ NBS Non-Manufacturing PMI
(Apr) ที่ปรับตัวลดลงมาที่ระดับ 54.9 จาก 56.3 สวนตัวเลข GDP
ไตรมาส 1/2564 ของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น +0.6%(QoQ) เทียบกับ
ไตรมาสก อ นหน า และ GDP ไตรมาส1/2564 (YoY) ของจี น
ปรับตัวเพิ่มขึ้น +18.3% เทียบกับไตรมาส 1/2563 ต่ํากวาที่ตลาด
คาดการณ ทางดานธนาคารกลางจีน ยัง คงอัต ราดอกเบี้ย เงิน กู
ลูกคาชั้นดี (LPR) ที่ระดับ 3.85%
 คาเงินบาท (USD/THB) แข็งคาขึ้น +0.10% จากระดับ 31.19 สู
ระดับ 31.16 (01/04/2564 - 30/04/2564) โดยคาเงินบาทแข็งคา
ขึ้นเล็ก นอยในเดือน เมษายน หลังจากที่ออนคามาคอนขางมาก
ในช ว งเดื อ นมี น าคม อย า งไรก็ ต ามจากสถานการณ ก ารแพร
ระบาดของโควิด-19 ระรอกที่ 2 ของไทย สํานักงานเศรษฐกิจการ
คลั ง (สศค.) ได ป รั บลดประมาณการอั ต ราการขยายตั ว ทาง
เศรษฐกิ จ (GDP) ของไทยในป 2564 ลงมาเหลื อ เติ บ โตราว
+2.3% จากเดิมคาดวาจะเติบโตราว +2.8% เนื่องจากคาดว า
ตัวเลขนักทองเที่ย วตางชาติในปนี้จะลดลงเหลือเพียง 2 ลานราย
หลั ง จากการเป ด ประเทศต อ งลา ช า ออกไป ขณะที่ ก ารสง ออก
น า จะฟ น มาขยายตั ว เป น บวกได ร าว +11% และการนํ า เข า
ขยายตัว +18%
แนวโนมคาเงินเดือนเมษายน 2564
DXY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 90.00-92.00
EUR/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.19-1.21
GBP/USD คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1.36-1.42
USD/JPY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 108.00-111.00
USD/CNY คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 6.45-6.55
USD/THB คาดวาจะเคลื่อนไหวในกรอบ 30.80-31.30
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แนะนํากองทุน เดือน พฤษภาคม 2564
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ฟน เทค อินโนเวชั่น ( MFTECH )

 กองทุน MFTECH กองทุนมีนโยบายลงทุนในตราสารทุน หนวยลงทุนของกองทุนตางประเทศ และ/หรือกองทุนรวมอีทีเอฟตางประเทศ ที่มีนโยบาย
ลงทุนในตราสารทุนตางประเทศทั่วโลกของบริษัทที่เกี่ยวของหรือไดรับประโยชนจากนวัตกรรมการใหบริการทางการเงิน (Financial Services) และ/หรือ
เทคโนโลยีท างการเงิ น (Fintech) เช น นวัตกรรมการชําระเงิ น รู ปแบบใหม การดํ าเนิน ธุรกิจ โดยใช สื่ออิเล็ก ทรอนิก ส (e-commerce) เทคโนโลยี
Blockchain เป นตน รวมถึง บริ ษัท ที่ส รางรายได หรือประกอบธุรกิจ เกี่ย วกับ การวิ จัย การพัฒ นา การผลิ ต และ/หรื อ การประยุก ต ใชเทคโนโลยีใน
อุตสาหกรรมการบริการดานการเงิน โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เน็กซ เจนเนอเรชั่น เทคโนโลยี ( MGTECH )

 กองทุน MGTECH กองทุนมีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดีย ว (Feeder Fund) คือ BGF Next Generation
Technology Fund (กองทุนหลัก) บริหารจัดการโดย BlackRock (Luxembourg) S.A โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสิน
สุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ไชนา อิควิตี้ ( MCHINA )

 กองทุน M-CHINA ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพีย งกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Allianz Global Investors Fund - Allianz
China A-Shares บริหารจัด การโดย Allianz Global Investors GmbH โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไ มนอยกว ารอยละ 80 ของมู ลค าทรัพ ยสิ นสุท ธิข อง
กองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี ดิวิเดนด เอเชีย ( M-DIVA )

 กองทุน M-DIVA เนนลงทุนในหุนของบริษัทที่มีรายไดหลักจากธุรกิจในภูมิภาคเอเชีย มีศักยภาพในการจายเงินปนผลอยางสม่ําเสมอและเพิ่มขึ้นในระยะ
ยาว (Rising Dividend) เพิ่มโอกาสไดรับผลตอบแทนที่ดี คัดเลือกหุนของบริษัทมีการเติบโตของรายไดอยางยั่งยืน มีฐานะทางการเงินที่ดี มีการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี ในราคาที่สมเหตุสมผล กองทุนมีการปรับสัดสวนการลงทุนใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาวะตลาดการลงทุน และกระจายการลงทุน
(Diversification) ไปยังอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เพื่อลดความผันผวนของพอรตการลงทุน และลงทุนประเทศตางๆในเอเชีย เชน ไทย ฮองกง ใตหวัน
จีน และสิงคโปร เปนตน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี เอเชีย เทคโนโลยี ( M-ATECH )

 กองทุน M-ATECH ลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตราสารทุนตางประเทศ และ/หรือ กองทุนรวม ETF ตราสารทุนตางประเทศ ที่มีนโยบายการ
ลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจที่เกี่ย วของกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี หรือบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ย วกับการพัฒนาทางเทคโนโลยี ใน
ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอยกวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุน
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อีเมอรจิ้ง มารเก็ต ( M-EM )

 กองทุน M-EM มีนโยบายลงทุนในหนวยลงทุนของกองทุนรวมตางประเทศเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) คือ Baillie Gifford Worldwide Emerging
Markets Leading Companies Fund บริหารจัดการโดย Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited โดยเฉลี่ยในรอบปบัญชีไมนอ ย
กวารอยละ 80 ของมูลคาทรัพยสินสุทธิของกองทุนรวม
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรัคเจอร เฟล็กซิเบิล อินคัม ( MPII )

 กองทุน MPII เนนลงทุนในสินทรัพยคุณภาพสูงของไทยและตางประเทศ ประเภทกองทุนอสังหาริมทรัพย กองทุนโครงสรางพื้นฐาน และ/หรือ หุนสามัญ
ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ โดยสินทรัพยที่ลงทุนมีอัตราการจายปนผลสูงอยางสม่ําเสมอ และมีศักยภาพเพิ่มมูลคาของสินทรัพยในระยะยาว
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คําเตือน

 เอกสารนี้เปนลิ ข สิ ทธิ์ ของบริ ษัทหลักทรั พยจั ดการกองทุนเอ็ม เอฟซี
จํากัด (มหาชน) (เอ็มเอฟซี) ซึ่งจั ดทํา ขึ้น เพื่อ ให ผูสนใจได รับ ทราบ
เกี่ย วกับสินคาและบริการของเอ็มเอฟซี และใชสําหรับการนํา เสนอ
ภายในประเทศไทยเทานั้น

 การลงทุนมีความเสี่ยง ผูลงทุนควรศึกษาขอมูลกอนการตัดสินใจ

 เอ็มเอฟซี ขอสงวนสิทธิ์ในการหามลอกเลีย นขอมูลในเอกสารนี้ หรือ
หามแจกจายเอกสารนี้ หรือหามทําสําเนาเอกสารนี้ หรือหามกระทํา
การอื่นใดที่ ทําใหสาระสํา คัญ ของเอกสารฉบั บนี้เปลี่ย นไปจากเดิ ม
โดยไมไดรับอนุญาตเปนลายลักษณอักษรจากเอ็มเอฟซี
 ขอมูลบางสวนในเอกสารนี้ไดอางอิงจากแหลงที่มาของขอมูลที่เชื่อถือ
ได แตมิไดหมายความวา เอ็มเอฟซี ไดรับ รองในความถูก ตอ งและ
ครบถวนของขอมูลดังกลาวเนื่องจากขอมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได
ขึ้นอยูกับชวงเวลาที่นําขอมูลมาใชในการอางอิง
 ขอมูลและความเห็นที่ปรากฏในเอกสารนี้เปนเพียงความเห็นเบื้องตน
เทานั้น มิใชคํามั่นสัญญาหรือการรับประกันผลตอบแทนแตอยางใด
 เอกสารนี้ไมไดผานการตรวจสอบหรือรับรองจากหนวยงานทางการ

ใดๆ ทั้งสิ้น การตัดสินใจใดๆ จากเอกสารฉบับนี้จะตองทําดวยความ
ระมัดระวังและรอบคอบ หากมีขอสงสัยใดๆ เกี่ยวกับเอกสารฉบั บนี้
กรุณาสอบถามจากเจาหนาที่โดยตรง

 ผลการดํา เนิ น งานในอดี ต ของกองทุ น มิ ไ ดเ ป นสิ่ งยื นยั นถึง ผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
 กองทุนเป ดเอ็ มเอฟซี อินเตอรเนชั่ นแนล สมารท ฟนด (I-SMART),
กองทุนเปดเอ็มเอฟซี โกลบอล สมารท อินคัม (M-SMART INCOME),
กองทุ น เป ดเอ็ มเอฟซี อิ น คัม พลั ส ห า มขายผู ลงทุ น รายย อ ย (MINCOMEAI), กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี ดิ วิ เ ดนด เอเชี ย (M-DIVA),
กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร เ นชั่ น แนล ดี เ วลลอป มาร เ ก็ ต (IDEVELOP), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล ออยล ฟนด (IOIL), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี อินเตอรเนชั่นแนล โกลด ฟนด (I-GOLD),
กองทุ น เป ด เอ็ ม เอฟซี อิ น เตอร เ นชั่ น แนล เรี ย ลเอสเตท ฟ น ด (IREITs), กองทุนเปดเอ็มเอฟซี พร็อพเพอรตี้ แอนด อินฟราสตรั คเจอร
เฟล็ ก ซิ เ บิ ล อิ น คั ม (MPII), อาจลงทุ น ในสั ญ ญาซื้ อ ขายล ว งหน า
(Derivatives) เพื่อปองกันความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับอัตราแลกเปลี่ยน
เงินตราที่อาจเกิดขึ้นไดจากการลงทุนในตา งประเทศ โดยขึ้นอยูกั บ
ดุลยพินิจของผูจัดการกองทุน
 กองทุนปองกันความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
บางสวนหรื อ ทั้ งหมด ตามแตสภาวการณ ในแตล ะขณะ ดังนั้ นจึ งมี
โอกาสไดรับผลกําไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนได
 การลงทุนในหนวยลงทุนมิ ใชการฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการ
ลงทุน ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกลาวเมื่อเห็นวาการลงทุน
ในกองทุนรวมเหมาะสมกับวัตถุประสงคการลงทุนของตนและผูลงทุน
ยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนดังกลาวได
 ผูลงทุนควรลงทุนในกองทุนรวมดังกลา วเมื่อมีความเขาใจในความ
เสี่ ย งของสั ญญาซื้อขายลว งหนา และผู ลงทุน ควรพิจารณาความ
เหมาะสมของการลงทุ น โดยคํ า นึ ง ถึ ง ประสบการณ ก ารลงทุ น
วัตถุประสงคการลงทุน และฐานะการเงินของผูลงทุนเอง
 ในกรณีที่ลูกคาปฏิเสธการใหขอมูลเปนลายลักษณอักษร (Customer
profile) ให บ ริ ษั ท จั ด การกองทุ นส ว นบุ ค คลสามารถแจ ง ให ลู ก ค า
ทราบวาการเสนอนโยบายการลงทุนใหลูกคานั้น บริษัทไดพิจารณา
ขอมูลเพียงเทาที่ลูกคาใหบริษัทเทานั้น
 ขอรับหนังสือชี้ชวนไดที่บริษัทฯ หรือตัวแทนสนับสนุนการขายและรับ
ซื้อคืน
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